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to 22 99 تا 22

در دهه ی اخیر تقریباً غیرممکن است که در گزارش های مربوط 
رابطه  در  مطالبی  طبیعی  منابع  از  استفاده  و  بهره برداری  به 
با بحران های منابع آبی و کم آبی دیده نشود. چنین اطالعاتی 
محققین و تصمیم گیرندگاِن در زمینه ی مدیریت منابع آبی را 
بر آن داشته که در رابطه با حل این معضل و مدیریت پایدار 
منابع آبی به دنبال چاره اندیشی باشند. در این رابطه اولین قدم 
تصویر کشیدن وضعیت  به  آبی،  منابع  پایدار  جهت مدیریت 
مدیریت موجود به نحوی  است که سؤاالت مربوط به عرضه و 
مرصف منابع مختلف آب را نه تنها از دیدگاه مهندسی، بلکه از 
نظر اقتصادی پاسخگو باشد. در این راستا رویکرد حسابداری آب 
با روش های مختلف جهت اجرای آن توسط محققین پیشنهاد 
و مورد اجرا قرار گرفته است. در این مطالعه انواع روش های 
از نقطه نظر شاخص های کمی برآورد شده در  حسابداری آب 
گزارش نهایی مورد بررسی، تحلیل و مقایسه قرار خواهند گرفت. 
روش،  کارآمدترین  ایران،  در  آب  حسابداری  اهداف  اساس  بر 
سیستم حسابداری اقتصادی و زیست محیطی شناخته شده که 
نحوه ی پیاده سازی و اجرایی شدن آن در انتهای مطالعه ی حارض 

توضیح داده خواهد شد. 
واژه های كلیدی: سیستم حسابداری عمومی آب، سیستم حسابداری 
اقتصادی و زیست محیطی،  بین املللی مدیریت آب، حسابداری 

حسابداری ردپای آب.
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In last decade it is almost impossible to not seen any-
thing about water resource crisis and water shortage 
in natural resources exploitation and use reports. 
Such information encourages decision makers and re-
searchers to looking for solutions in relation to this 
problem and sustainable management of water re-
sources. In this regard, first step towards sustainable 
management of water resources is picturing status of 
existing management, in a way that, answers the ques-
tions about supply and consumption of difference wa-
ter resources not only from engineering perspective, 
but also from economic perspective. In this regard, 
water accounting approaches with different methods 
was suggested and implemented by researchers. In this 
paper several types of water accounting methods will 
analyzed and compared from estimated quantitative 
indexes in final reports point of view.  Based on water 
accounting purposes in Iran, System of Environmen-
tal-Economic Accounting for Water )SEEAW( knew 
as most efficient system that will explain in last section 
of present paper.
Keywords: general purpose of water accounting sys-
tem )GWPA(, international water management system 
)IWMA(, environmental and economical accounting 
)EEA(, water footprint accounting.
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مقدمه

با توجه به مشکل کمبود آب در دهه های اخیر، نیاز به مدیریت 
راستا  این  در  که  می شود  احساس  دوچندان  آبی  منابع  پایدار 
حسابداری آب یکی از مهم ترین ابزارها در جهت حصول مدیریت 
پایدار منابع آبی می باشد. تاکنون بسیاری از کشورها از قبیل چین 
)Gan و همکاران، 2012(، آفریقای جنوبی )Lange و همکاران، 
2007( و اسرتالیا )Vardon، 2007( روش های مختلف حسابداری 
آب را جهت حصول مدیریت پایدار منابع آبی خود بکار گرفته اند. 
به  مالی  حسابداری  از  الگوبرداری  با  آب  حسابداری  رویکرد 
میزان ذخایر  قبیل  از  اساسی  اطالعات  گردآوری و شفاف سازی 
موجود منابع آبی در نقطه ای از زمان و تغییرات در ذخایر منابع 
آبی موجود در طی زمان می پردازد که از این طریق کلیدی ترین 
و مؤثرترین ابزار در جهت مدیریت پایدار منابع آبی را فراهم 
می آورد. اطالعات ارائه شده توسط رویکرد حسابداری آب، مدیران 
اتخاذ تصمیامت کاراتر در  و تصمیم گیران سیاسی را در جهت 
زمینه ی بهره برداری از منابع آبی از قبیل توزیع آب بین بخش های 
مختلف اقتصادی و میزان تقاضای برنامه ریزی شده یاری می کند. 

با این  وجود یکی از مهم ترین چالش ها، وجود روش های مختلف 
 )2007 ،UNSD 2012؛ ،Vardon( برای حسابداری آب می باشد
که این روش ها بر اساس اهداف مختلف طراحی  و در نهایت 
شاخص های مختلفی را ارائه می دهند. در این تحقیق با استفاده 
از شاخص های ارائه  شده  توسط روش های مختلف حسابداری آب 
که در ذیل آمده، کاراترین روش بر اساس اهداف موردنظر در 

کشور معرفی شده است. 
- تعیین موجودی آب تجدیدپذیر و میزان آب برداشت شده از منابع 

آبی کلیدی کشور در بازه ی زمانی معین
- تعیین میزان آب مرصف شده در بخش های مختلف اقتصادی

- تعیین بهره وری آب مرصف شده در بخش های مختلف اقتصاد 
بخش های  به  در دسرتس  آب  مناسب  توزیع  تعیین  به  کمک   -

مختلف اقتصاد
- تعیین میزان آلودگی های ایجاد شده توسط بخش های مختلف 

اقتصاد
بر این اساس در بخش های بعدی به شاخص های ارائه شده توسط 
روش های مختلف حسابداری آب پرداخته و در ادامه کاراترین روش 

را معرفی و نحوه ی اجرا و پیاده سازی آن رشح داده می شود. 

1-حسابداری عمومی آب1   

این روش برای اولین بار توسط هیئت حسابداری آب اسرتالیا ارائه شد 
و در سال های بعد با توسعه ی مراحل آن تغییر نام داد. این سیستم که 
می توان آن را سیستم ساده حسابداری آب نام گذاری کرد، بیشرت برای 
 ،Chalmers و Godfrey( حوزه ها و آبخوان های محدود بکار می رود
2012(. این سیستم بر اساس سه مؤلفه ی اصلی زیر طراحی شده است:

1- صورت دارایی و بدهی آب
2- صورت تغییرات در دارایی و بدهی آب

3- صورت جریان های فیزیکی آب 
درنهایت با محاسبه ی شاخص های کلیدی زیر، گردش فیزیکی جریان 

آبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
شاخص تخلیه: نسبت حجم آب استخراج شده از مخزن آبی به 
کل حجم آب تجدیدپذیر به عنوان شاخص تخلیه در سیستم های 

حسابداری آب قابل اندازه گیری و گزارش است.
شاخص موجودیت آب: در کلیه ی سیستم های حسابداری آب حجم 
آب موجود در مخزن آبی در پایان دوره ی اندازه گیری را می توان 

به عنوان شاخصی برای موجودیت آب در نظر گرفت.
این سیستم در طی سال های متوالی مورد بازبینی و توسعه ی 
بیشرت قرار گرفت. به عنوان مثال، شاخص قابلیت اعتامد داده های 
استاندارد  نام  به  را  آن  و  گردید  اضافه  سیستم  به  گزارش شده 

حسابداری آب اسرتالیا2 تغییر نام داد.

2- چارچوب حسابداری آب ارائه شده توسط موسسه ی بین املللی 
3)IWMI( مدیریت آب

این سیستم علی رغم شباهت های زیادی که با سیستم حسابداری 
عمومی آب دارد، اساس آن بر اندازه گیری میزان آب مرصف شده از 
حوضه ی آبخوان به جای میزان آب استخراج شده طراحی شده است 
این  در   .)1999  ،Sakthivadivel و   Molden 1997؛   ،Molden(
سیستم "آب مرصف شده" و "آب قابل مدیریت" به طور جداگانه 
اندازه گیری می شوند. شاخص هایی که در این روش مورد محاسبه 

قرار می گیرند عبارت اند از:

شاخص آب در دسرتس4: میزان آبی که برای مصارف مختلف و یا 
برای بخش خدمات قابل دسرتس می باشد. 

شاخص آب مرصف شده5: این شاخص کل آب مرصف شده در طی 
فرآیند تولید )منظور آبی که در حین فرآیند تولید بصورت مفید یا 
غیرمفید از جریان گردش آبی خارج شده است( را نسبت به جریان 

ورودی )خالص یا ناخالص( یا آب در دسرتس اندازه گیری می کند. 
شاخص آب مرصفی مفید6: این شاخص میزان آبی که به صورت 
مفید )درجهت تامین اهداف مطلوب( مرصف شده است را نسبت 
به کل جریان ورودی آب )بصورت خالص یا ناخالص( یا آب در 
دسرتس اندازه گیری می کند. به عنوان مثال در کشاورزی مجموع آب 
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منتقل شده به محصول و آب تبخیر شده از محصول به عنوان آب 
مرصفی مفید در نظر گرفته می شود. 

شاخص آب مرصفی غیرمفید7: این شاخص نسبت آبی که به صورت 
به جریان ورودی  را نسبت  غیرمفید در سیستم آبی هدر رفته 
)خالص یا ناخالص( یا آب در دسرتس اندازه گیری می کند. به عنوان 
مثال در کشاورزی، آبی که از سطح خاک تبخیر می شود، به عنوان 

آب مرصفی مفید در نظر گرفته می شود. 
شاخص آب قابل مرصف8: این شاخص نسبت آب در دسرتس را که 
قابلیت بهره برداری داشته اّما مورد بهره برداری قرار نگرفته نسبت به 

کل جریان ورودی یا آب در دسرتس اندازه گیری می کند.
با پیرشفت تکنولوژی در زمینه ی به دست آوردن اطالعات از طریق 
سنجش ازدور9 روش اندازه گیری داده ها از ابزارهای فیزیکی به ابزارهای 
ماهواره ای تغییر کرد. با تغییر آن، سیستم حسابداری به "حسابداری 
آب به اضافه"10 تغییر نام داد. در این سیستم بیشرت داده های الزم 
مانند بارش، تغییر موجودی آبخوان به صورت ماهواره ای اندازه گیری 
می شوند. بنابراین این روش از دقت باالیی به لحاظ جمع آوری داده ها 
برخوردار است. در این روش با جمع آوری اطالعات و داده های مربوط 
به زیست توده11 از طریق ماهواره، محاسبه ی بهره وری اکولوژیکی12 

آب امکان پذیر است. این روش به طور عملی برای مناطق مختلفی 
 Chandrapala(در دنیا از جمله رسی النکا و آفریقا اجرا شده است
و Wimalasuriya، 2003؛ Karimi و همکاران، 2012؛ Simons و 
همکاران، 2015؛ Shilpakar و همکاران، 2011؛ Karimi و همکاران، 
2013؛ Dost و Wim، 2013(. اندازه گیری تبخیر و تعرق13  یکی از 
کلیدی ترین داده های این سیستم است )Bastiaanssen و همکاران، 
2014؛ Hoogeveen و همکاران، 2015؛ Karimi و همکاران، 2013(. 
این سیستم بیشرت بر اندازه گیری های فیزیکی حوضه های آبخوان 
مورد بررسی مانند میزان بارش، تبخیر و تعرق و حجم ورودی تأکید 
 ،Chalmers و Godfrey( از منابع با وجود آنکه در برخی  دارند. 
2012؛ Bastiaanssen و همکاران، 2014؛ Karimi و همکاران، 2012( 
بر قابلیت این سیستم در اندازه گیری میزان بهره وری آب تأکید شده 
است، اّما ازآنجایی که در ترازنامه های مربوط به حسابداری این سیستم 
داده های مربوط به میزان تولید و عملکرد ایجادشده )به خصوص برای 
بخش صنعت(، بازچرخانی آب درون بخش های مختلف اقتصاد و 
میزان برگشت آب از هرکدام از بخش های اقتصادی به منابع آبی، در 
دوره آبی موردبررسی جمع آوری منی شود، به نظر می رسد این سیستم 

در ارزیابی اقتصادی آن ضعیف باشد. 

3- حسابداری ردپای آب14 

مفهوم ردپای آب در سال 2002 توسط آرجین هوکسرتا15 با هدف 
اندازه گیری میزان مرصف مستقیم و غیرمستقیم آب برای تولید 
محصوالت مختلف و مقایسه ی محصوالت مختلف به لحاظ میزان 
آب مورداستفاده، طراحی شده است. این ابزار از تلفیق آب مجازی 
که میزان آب موردنیاز برای تولید یک محصول را اندازه گیری می کند 
و ردپای اکولوژیکی که اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های 
 ،Pegram و Hastings(انسانی را می سنجد، به دست آمده است
محاسبه  حسابداری  نوع  این  در  که  کلی  شاخص های   .)2011

:)2011 ،Pegram و Hastings( می شوند عبارت اند از
مرصف آب سبز16: منظور از آب سبز میزان آبی است که در الیه ی 
باالیی خاک به صورت دائم یا موقت ذخیره می شود. این شاخص با 
اندازه گیری دو فاکتور میزان بارندگی و میزان تبخیر و تعرق گیاه 

اندازه گیری می شود. 
مرصف آب آبی17:  این شاخص حجم آب آبی را اندازه گیری می کند. 
منظور از آب آبی حجم آب سطحی و زیرزمینی است که برای 

تولید محصول مشخص الزم است. اندازه ی این شاخص بستگی به 
فاکتورهایی از قبیل میزان تبخیر و تعرق گیاه، میزان آب سبز و 

میزان عرضه ی آب آبیاری دارد. 
مرصف آب خاکسرتی18: منظور از آب خاکسرتی آبی است که به 
دلیل آلودگی زیاد نیاز به تصفیه یا رقیق شدن دارد. بنابراین اندازه ی 
شاخص وابسته به آن بستگی به میزان آالینده های موجود در منبع 

آبی موردنظر دارد. 
یکی از مهم ترین مشکالت حسابداری ردپای آب، دقت داده های 
الزم برای محاسبه ی آن می باشد. ناپیوستگی بین بخش های اقتصادی 
و عدم وجود داده های موردنیاز، استفاده از این نوع حسابداری را 
با مشکل مواجه می کند. ازآنجایی که آالینده های زیادی در بخش 
صنعت وجود دارد که اندازه گیری برخی از آن ها به راحتی امکان پذیر 
نیست، این سیستم در بخش صنعت کاربرد چندانی ندارد. عالوه 
بر آن، حتی در بخش کشاورزی، ازآنجایی که این سیستم اطالعات 
کلیدی از قبیل میزان آب برگشتی و هزینه ی فرصت استفاده از آب 
را در نظر منی گیرد، نتایج به دست آمده از این سیستم به تصمیامت 

مدیریتی ضعیفی منجر می شود. 

ابوالحسنی، ل. و خلیلی. ا.بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش

4-سیستم حسابداری اقتصادی – زیست محیطی برای آب19
  

در این روش حسابداری آب در قالب حسابداری ملی و به همراه 
متغیرهای مهم اقتصادی نظیر درآمد ملی اندازه گیری و مورد تحلیل 

قرار می گیرد و به همین دلیل این سیستم به  سیستم حسابداری 
یکپارچه منابع آبی معروف شده است. در این روش ازیک طرف 
مبادالت فیزیکی آب و از طرف دیگر ارزش های اقتصادی ایجادشده 
ناشی از این مبادالت مورد اندازه گیری قرار می گیرد. بنابراین در این 
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روش عالوه بر جمع آوری داده های هیدرولوژیکی و اقتصادی، ارتباط 
میان برداشت های فیزیکی از منابع آبی )داده های هیدرولوژیکی( 
و  بررسی  مورد  اقتصادی(  )داده های  ملی  سیستم حساب های  و 
ارزیابی قرار می گیرد. ازاین رو عالوه بر شاخص های رایج حسابداری 
آب، شاخص های دیگری نیز توسط این سیستم قابل برآورد می باشد 
)Nations U، 2003 و 2014(، که در ذیل به آن ها اشاره شده است. 

4-1- شاخص بهره وری آب: 
تلفیق حسابداری ملی و حسابداری آب، امکان اندازه گیری و تحلیل 
شاخص های مربوط به بهره وری آب را فراهم می آورد. در زیر به 

برخی از این شاخص ها اشاره شده است.
1- شاخص شدت مرصف آب: این شاخص شدت وابستگی درآمد 
ملی کشور به منابع آبی آن کشور را نشان می دهد. برای محاسبه ی 
این شاخص، نسبت آب مرصفی به درآمد ملی اندازه گیری می شود. 
2- شاخص بهره وری آب: این شاخص ارزش افزوده ای که از منابع 
آبی موجود حاصل می شود را نشان می دهد. برای محاسبه ی این 
شاخص نسبت درآمد ملی به میزان آب مرصفی اندازه گیری می شود.  
3- شاخص ارزش افزوده هر بخش: در این سیستم عالوه بر بهره وری 
آب در کل اقتصاد، بهره وری آب برای بخش های مختلف اقتصاد مورد 
محاسبه قرار می گیرد. برای اندازه گیری این شاخص، نسبت ارزش افزوده 

هر بخش به میزان آب مرصفی توسط آن بخش محاسبه می شود.  
4-2- شاخص آلودگی آب:

محاسبه ی شاخصی برای تعیین میزان آلودگی ایجاد شده از مزایای 
دیگر این سیستم حسابداری است که در زیر به این شاخص ها اشاره 

شده است.
1- شاخص شدت آلودگی آب: این شاخص میزان آلودگی ایجادشده 
برای درآمد ملی حاصل از تولیدات بخش های اقتصادی را نشان 
می دهد. برای محاسبه ی این شاخص، نسبت میزان آلودگی آب به 

درآمد ملی اندازه گیری می شود. 

آلودگی  میزان  شاخص  این  زیست محیطی:  کارایی  شاخص   -2
ایجادشده توسط بخش های مختلف اقتصاد را به تفکیک مورد 
سهم  نسبت  شاخص  این  محاسبه ی  برای  می دهد.  قرار  بررسی 
آلودگی ایجادشده توسط بخش موردنظر به سهم درآمد تولیدشده 

توسط آن بخش اندازه گیری می شود.
4-3-شاخص بحران آب: 

از  آب  بحران  شدت  بررسی  برای  فوق  حسابداری  سیستم  در 
شاخص های زیر استفاده می شود.

1- رسانه آب تجدیدپذیر: در این سیستم رسانه آب تجدیدپذیر 
که از نسبت آب تجدیدپذیر به کل جمعیت قابل محاسبه است 

به عنوان شاخص بحران آب در نظر گرفته می شود.
2- سهم آب مرصفی: این شاخص نشان دهنده ی سهم هریک از 
بخش های اقتصادی در ایجاد بحران مربوط به کمبود منابع آبی 
به  عرضه شده  آب  نسبت  شاخص  این  محاسبه ی  برای  می باشد. 
بخش های مختلف اقتصاد به کل آب تجدیدپذیر، اندازه گیری می شود. 

4-4- شاخص های مربوط به قیمت و هزینه آب: 
قیمت ضمنی آب: در این سیستم قیمت ضمنی آب در هریک 
از بخش های اقتصادی به طور جداگانه محاسبه می شود که برای 
محاسبه ی آن نسبت میزان آب عرضه شده به بخش موردنظر به 

هزینه ی عرضه ی آب، اندازه گیری می شود. 
یکی  آبی،  جریان های  اقتصادی  تحلیل  و  بررسی  آنجایی که  از 
از مهمرتین اهداف حسابداری آب در کشورما می باشد، سیستم 
کاراترین  الزم  پتانسیل  محیطی،  زیست  اقتصادی-  حسابداری 
سیستم برای کشور ما را دارد. در این نوع سیستم حسابداری، عالوه 
بر گردآوری اطالعات مربوط به موجودی آب و تغییرات در حجم 
ذخایر آبی، جریان های ورودی و خروجی آب در بخش های مختلف 
اقتصاد و ارزش افزوده ی حاصل از مبادالت آبی برای حوضه ی مورد 

مطالعه، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 

اجرای عملی حسابداری آب به روش سیستم حسابداری اقتصادی 
– زیست محیطی 

از آنجایی که چارچوب سیستم حسابداری اقتصادی-زیست محیطی 
براساس سیستم حساب های ملی سال 2008 تعریف شده است، 
سیستم  در  موجود  طبقه بندی های  و  تعاریف  مفاهیم،  کلیه ی 
حساب های ملی در حسابداری آب بدون تغییر باقی می ماند. بنابراین 
پایه های  عرضه-مرصف،  و  ستانده-نهاده  جداول  هامن طوری که 
حساب های ملی را بنا نهاده اند، این جداول اساس حسابداری آب 
نیز می باشند. با وجود مشخص بودن چارچوب سیستم حسابداری 
فوق، به دلیل تغییر کیفیت آب در حین فرآیند تولید، جمع آوری 
داده ها و تحلیل اطالعات مربوطه با مشکالتی مواجه است که این 

امر باعث شده سازمان ملل متحد )2014(، حسابداری اقتصادی-
زیست محیطی را به دو بخش زیر تقسیم بندی کند. 

الف- دستورالعمل مصوب:
کلیه ی تعاریف، مفاهیم، طبقه بندی ها و جداولی که در این بخش ارایه 
شده است، پس از چندین بار آزمایش مورد تأیید مجامع بین املللی قرار 
گرفته است. بر این اساس سازمان ملل متحد تأکید زیادی به کاربردی 
کردن این بخش از حسابداری آب دارد. حساب های ارایه شده در این 

بخش به دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند:
حساب های جریان20: بطور کلی این حساب ها مصارف و عرضه ی کاالها 
و خدمات مربوط به بخش های مختلف اقتصادی را ثبت می کنند. در 
حسابداری آب، حساب های جریان نشان دهنده ی میزان مشارکت آب 

در اقتصاد کشور و یا میزان مرصف اقتصاد از منابع آبی می باشد.  
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حساب های دارایی21: بطور کلی حساب دارایی ها تغییر در دارایی 
و ذخایر منابع در مدت زمان مشخص را نشان می دهد. بنابراین در 
این قسمت اطالعات مربوط به میزان ذخایر و موجودی منابع آبی 

در ابتدا و انتهای دوره، ثبت می شود. 
ب- دستورالعمل در حال آزمایش: 

بر خالف بخش قبلی، بیشرت اطالعات و مفاهیم موجود در این 
کافی،  آزمایشات  اجرای  عدم  قبیل  از  مختلف  دالیل  به  بخش 
دانش کافی و یا سازگاری با حسابداری ملی، مورد تأیید جوامع 
بین املللی قرار نگرفته است و تأیید آن نیاز به انجام آزمایشات 

بیشرتی دارد. حساب های کیفیت22 که در این بخش مورد بررسی 
قرار می گیرد، نشان دهنده ی میزان ذخایر آبی برحسب کیفیت 
کار  آب،  کیفیت  اندازه گیری  آنجایی که  از  می باشد.  آن ها  آب 
دشواری است، چگونگی اجرای این حساب ها در معرض آزمایش 

می باشد. 
به دلیل آنکه برای اجرا  و پیاده سازی حساب های مربوط به 
دستورالعمل در حال آزمایش اجامع همگانی وجود ندارد در این 
مطالعه تنها به ترشیح حساب های آورده شده در دستورالعمل 

مصوب خواهیم  پرداخت. 

1- حساب های جریان 

اطالعات و داده های جمع آوری شده در این بخش جهت تحلیل 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در  آب  مرصف  چگونگی  و  نحوه 
مورداستفاده قرار می گیرد. به طورکلی حساب های جریان را می توان 
به زیر بخش های زیر طبقه بندی کرد که در این بخش از مقاله به 

ترشیح آن ها و جداول مربوطه خواهیم پرداخت. 
1. جدول مرصف فیزیکی23 

2. جدول عرضه ی فیزیکی24 
3. حساب آلودگی آب25 

4. حساب ترکیبی و اقتصاد26  
در کلیه ی جداول مربوطه، بخش های اقتصادی بر اساس تقسیم بندی 
27ISCI که منطبق با سیستم حسابداری ملی می باشد به 99 گروه 

تقسیم می شوند:
1. گروه 1-3 که شامل فعالیت های کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری 

است.
2. گروه 5- 33 که شامل فعالیت های معدن، اکتشاف و استخراج 

سنگ های معدنی است.
3. گروه 41-43 که شامل فعالیت های صنعتی و تولیدی است.

4. گروه 35 که شامل فعالیت های الکرتیسیته، گاز و تهویه هوا است.
5. گروه 36 که شامل فعالیت های مربوط به استخراج و عرضه ی 

آب است.
6. گروه 37 که شامل فعالیت های مربوط به فاضالب و تصفیه ی 

آب است.
7. گروه های 38-39 و 45-99 که شامل فعالیت های مربوط به 

بخش خدمات است.
ازآنجایی که بخش مربوط به تأمین انرژی از مرصف کنندگان عمده ی 
منابع آبی می باشد، در سیستم حسابداری فوق این بخش به صورت 
جزئی تر آورده می شود. قبل از ترشیح بخش های اصلی حساب های 
جریان، تعاریف مربوط به مؤلفه های اصلی بکار گرفته شده در این 

جداول در زیر آورده شده است. 

خاص  منبعی  از  که  است  آب  از  مقداری  منظور  برداشت28: 
به صورت دامئی یا موقتی در یک زمان مشخص به منظور مرصف 
یا تولید، برداشت می شود. در جداول مربوط به مرصف و عرضه، 
آب برداشت شده بر اساس هدف برداشت )مرصف درون بخشی و 
توزیع به بخش های دیگر( و منبع برداشت )متعلق به زمین شامل 
آب سطحی، آب زیرزمینی و رطوبت خاک و منابع دیگر شامل دریا 

و بارندگی( به زیرگروه های جزئی تر تقسیم بندی می شود.
آب دو بار مرصف29: منظور آب آلوده ای است که یک بار مورداستفاده 
قرارگرفته و جهت مرصف مجدد به برخی از بخش های اقتصادی 
عرضه می شود. الزم به ذکر است که آبی که در تصفیه خانه ها مورد 

تصفیه قرار می گیرد در این گروه قرار منی گیرد. 
آب برگشتی30: شامل مقدار آبی است که بعد از مرصف دوباره به 
طبیعت بازمی گردد. این آب می تواند بر اساس منبعی )مانند چاه 
آب زیرزمینی یا دریا( که آب را دریافت می کند یا نوع آب )آب رسد 

شده، آب تصفیه شده( گروه بندی گردد. 
1-1-جدول مرصف فیزیکی آب: 

این جدول به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول، جریان آبی که 
از سمت طبیعت و محیط زیست به بخش های مختلف اقتصاد 
وارد می شود، مانند آبی که از چاه های آبی برای انجام فعالیت های 
آبی دروِن  استخراج می شود و بخش دوم، جریان های  اقتصادی 
جداول،  بهرت  فهم  جهت  می باشد.  اقتصادی  مختلف  بخش های 
داده ها و اطالعات بکار گرفته شده در غالب مثال عددی آورده شده 

است )سازمان ملل، 2012(
1-2- جدول عرضه فیزیکی:

این جدول میزان عرضه ی فیزیکی آب به بخش های مختلف اقتصادی 
و منابع تأمین کننده ی آب برای بخش های مختلف اقتصادی را نشان 

می دهد. این جدول نیز شامل دو بخش زیر می باشد.
الف: بخشی که نشان دهنده ی عرضه ی جریان های آبی دروِن بخش های 
مختلف اقتصادی یا از بخش های اقتصادی به خانوارها و بالعکس می باشد.

ب: بخشی که نشان دهنده ی عرضه ی جریان های آبی از بخش های 
اقتصادی به طبیعت و محیط زیست می باشد. 

ابوالحسنی، ل. و خلیلی. ا.بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش
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جدول 1- مرصف فیزیکی آب )میلیون مرت مکعب(

)ISIC صنایع )بر اساس تقسیم بندی

خانوارها
 خارج از
  محدوده

موردمطالعه
کل

3-1
33-5

،43-41
353637

38،39
،99-45

کل

 از
محیط

1. برداشت کل
1.الف + 1.ب
=  )1.i + 1.ii(

108/4114/6404/2428/7505/82/31158/210/81169

 1.الف. برداشت برای
خودمرصفی

108/4114/6404/223100/12/310/8763/4

 1.ب. برداشت برای
توزیع

405/7405/7405/7

i.1.از منابع آبی 
درون مرزی

108/4114/5304/2427/60/12/3957/19/8966/9

i.155/379/7301/04/50/10/0440/60/0440/6.1.آب سطحی

i.13/134/83/2423/10/02/3466/59/8476/3.2.آب زیرزمینی

i.150/050/050/0.3.آب خاک

ii.1100/00/0100/01/0101/0.جمع آوری بارش

iii.1100/01/1101/1101/1.برداشت از دریا

درون
اقتصاد

 2. استفاده از آب
 دریافت شده از دیگر
واحدهای اقتصادی

50/785/73/90/0427/151/1618/5239/9858/0

3159/1200/2408/1428/7527/253/41776/7250/32027/7. استفاده کل از آب=)2+1(

جدول 2- عرضه فیزیکی آب )میلیون مرت مکعب(

)ISIC صنایع )بر اساس تقسیم بندی

خانوارها
 خارج از
  محدوده

موردمطالعه
کل

3-1
33-5

،43-41
353637

38،39
،99-45

کل

درون

اقتصاد

 4.عرضه آب به دیگر
واحدهای اقتصادی

17/9127/65/6379/642/749/1622/5235/5858/0

 4.الف. آب دوباره
استفاده شده

10/042/752/752/7

 4.ب. آب زائد به
فاضالب

17/9117/65/61/449/1191/9235/5427/1

به

محیط

5. کل آب برگشتی
)5.الف+5.ب(

6552/940047/3483/80/71026/24/81081

 5.الف. به منابع آبی
درون مرزی

65/023/5300/047/3227/50/76644/6668/5

 5.الف.1. آب های
سطحی

300/052/50/2352/70/5353/2

5.الف.2.  آب های 
زیرزمینی

65/023/547/3175/00/5311/34/1315/4

50/00/0.الف.3. آب خاک

5.ب.  به منابع 
دیگر)مانند دریا(

5/9100/0256/3362/20/2362/4

682/9157405/6426/9526/549/81648/7240/30/01889.عرضه کل آب )4+5(

776/243/22/51/80/73/612810138. مرصف آب )3-6(
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از مجموع دو جدول فوق، آب مرصف شده یا میزان آبی که در 
تعرق  یا  تبخیر  محصول،  به شکل  اقتصادی  مختلف  بخش های 
ازدست رفته و به منابع آبی یا دریا باز نگشته است، محاسبه می شود. 
بنابراین برای هریک از بخش های اقتصادی میزان آب مرصف شده از 

طریق فرمول زیر قابل محاسبه است )ردیف آخر جدول 2(
میزان عرضه ی آب  - میزان مرصف آب =  آب مرصف شده در بخش موردنظر  

  هم چنین از تلفیق دو جدول فوق، ماتریس چگونگی جریان های آبی 

بین بخش های مختلف اقتصادی قابل طراحی می باشد )جدول 3(.

جدول 3- جریان های آبی بین بخش های مختلف اقتصادی )میلیون مرت مکعب(

)ISIC صنایع )بر اساس تقسیم بندی

خانوارها
 خارج از
  محدوده

موردمطالعه

 عرضه آب به
 دیگر واحدهای

اقتصادی 3-1
،33-5
43-41

353637
،38،39
99-45

کل

صنایع )براساس 
)ISIC تقسیم بندی

3-117/917/917/9

،33-5
43-41

10117/6127/6127/6

355/65/65/6

3638/7453/91/451/1140/1239/5379/6

372/040/70/042/742/7

،38،39
99-45

49/149/149/1

50/785/73/90/0191/651/1383/0239/5622/5کل

خانوارها
خارج از محدوده موردمطالعه

235/5235/5

 استفاده از آب دریافت شده از
دیگر واحدهای اقتصادی

50/750/785/70/0427/147/2618/5239/5858/0

2- حساب آلودگی آب31   

این بخش جریان ورود آلودگی در پساب که طی فرآیند تولید، 
مرصف و یا به دلیل ورود فاضالب به منابع آبی ایجاد می شود 
را ترشیح می کند. در واقع این حساب ها میزان فشار بر طبیعت 
به دلیل ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی را اندازه گیری 
می کنند. در این حساب ها فعالیت های تولیدکننده ی آلودگی، نوع 
آلودگی ایجادشده و منبع مورد تهدید مشخص می گردد. جهت 
تشکیل حساب آلودگی آب، ابتدا بایستی آلوده کننده های مهم در 
یک منطقه را شناسایی کرد و سپس میزان آلودگی ایجادشده را 
به صورت مجزا برای هریک از آلوده کننده ها و یا به صورت جمعی 
آب  موارد  بسیاری  در  آنکه  دلیل  به  هم چنین  کرد.  اندازه گیری 
آلوده ی عرضه شده به بخش فاضالب در بخش های دیگر اقتصاد 
بازچرخانی می شود، جهت جلوگیری از شامرش مضاعف، حساب 

آلودگی در سه جدول زیر عرضه می شود:
-ناخالص آلودگی

- آلودگی فاضالب
- خالص آلودگی

2-1- ناخالص آلودگی: 
جدول )4( میزان آلودگی که توسط هریک از بخش های اقتصادی 
منترش می شود را نشان می دهد. از آنجایی که ممکن است بخشی 
از آلودگی منترش شده توسط فاضالب وارد بخش اقتصادی مورد 
نظر شده باشد، آلودگی اندازه گیری شده »ناخالص آلودگی« نامیده 

می شود.
2-2- آلودگی فاضالب:

این بخش آلودگی های منترش شده توسط بخش فاضالب )کد37( 
را به تفکیک منابع آبی مورد تهدید ثبت می کند. با استفاده از 
اطالعات جدول )5(، میزان آلودگی منترش شده به منابع آبی که 
به وسیله ی بخش فاضالب صورت گرفته است، قابل بررسی می باشد.

2-3- خالص آلودگی: 
از آنجایی که بخش عظیمی از آلودگی های تولید شده در بخش های 
اقتصادی توسط بخش فاضالب )کد 37( مورد بازچرخانی قرار می گیرد، 
به منظور محاسبه ی خالص آلودگی انتشار یافته، الزم است آلودگی که 
توسط این بخش و به طور غیر مستتقیم )تخلیه فاضالب به منابع آبی( 
به بخش های اقتصادی منترش می شود، محاسبه و از میزان آلودگی 
ناخالص کرس شود. جدول خالص آلودگی از تلفیق جداول ناخالص 

آلودگی و آلودگی فاضالب بدست می آید )جدول 6(. 

ابوالحسنی، ل. و خلیلی. ا.بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش
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جدول 4- ناخالص آلودگی ایجادشده به وسیله ی بخش های مختلف اقتصادی )بر حسب تن(

آلودگی

)ISIC صنایع )بر اساس تقسیم بندی

خانوارها
 خارج از

  محدوده

موردمطالعه
کل

3-1
33-5

،43-41
3536*37

38،39
،99-45

کل

1.ناخالص آلودگی انتشار یافته
)1.الف.+ا.ب.(

3150/25047/47405/11851498/51973/819925/911663/631589/5

1.الف. انتشار مستقیم آلودگی به منابع آب
)= 1.الف.1 + 1.الف.2
)ii.1.الف + i.1.الف = 

2470390/17313/21797/827/711998/72712/714711/5

12470257/47313/21797/87/911846/2186513711/3.الف.1. بدون تصفیه

1132/7019/8152/5847/71000/2.الف.2. بعد از تصفیه در بخش

12470311/85484/91797/827/710092/22599/712691/9.الف.i. به منابع آبی درون مرزی

1078/31828/301906/61132019/6.الف.ii. به دریا

)ISIC37(1680/24657/39253/2498/519467927/28950/916878.ب.  انتشار آلودگی به فاضالب

)ISIC37( 2213/61403/366/816/7498/5585/92784/72810/15594/8.تخصیص دوباره آلودگی توسط

32683/61793/373801814/5498/5613/614783/55522/820306/3.آلودگی خالص)1.الف.+2(
* میزان آلودگی انتشار یافته توسط رواناب شهری که عموماً در فاضالب تخلیه می شود. 

جدول 5- آلودگی های منترش شده توسط بخش فاضالب )کد37( )بر حسب تن(

بخش فاضالب )کد ISIC 37(آلودگی

45594/8. انتشار آلودگی به منابع آب )= 4.الف + 4.ب(

45096/3.الف. آلودگی انتشار یافته بعد از تصفیه

2396/4به منابع آبی

2699/9به دریا

4498/5.ب. آلودگی انتشار یافته قبل از تصفیه

234/4به منابع آبی

264/1به دریا

جدول 6- خالص آلودگی ایجادشده به وسیله ی بخش های مختلف اقتصادی )بر حسب تن(

آلودگی
)ISIC صنایع )بر اساس تقسیم بندی

خانوارها
 خارج از
  محدوده

موردمطالعه
کل

3-133-5
،43-4135363738،39

کل99-45،

13150/25047/47405/11851498/51973/819925/911663/631589/5. ناخالص آلودگی انتشار یافته

 2. توزیع مجدد آلودگی توسط
 بخش فاضالب )کد 37( به

بخش های مختلف اقتصادی
213/61403/366/816/7498/5585/92784/72810/15594/8

3. خالص آلودگی انتشار یافته
)1.الف + 2 =(

2683/61793/373801814/5498/5613/614783/55522/820306/3

3- حساب های ترکیبی و اقتصادی32  

بکارگیری واژه ی "ترکیبی" بدان مفهوم است که حساب های مشابه 
با مقیاس های گوناگون مورد ارزیابی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، 
حساب های ترکیبی از ترکیب اطالعات و داده های حساب های ملی 
و حساب های فیزیکی ساخته می شوند. از این رو تحلیل سیاست ها 

و اسرتاتژی های مربوط به بخش آب را امکان پذیر می سازد. مهمرتین 
فعالیت های  از حسابداری آب ترشیح عملکرد  این بخش  هدف 
مربوط به بخش های مختلف از نقطه نظر اقتصاد آب است که جهت 

حصول آن محاسبه ی اقالم زیر مورد توجه قرار می گیرند.
1. هزینه های رصف شده جهت تولید محصوالت

2. درآمدهای حاصل شده از تولید محصوالت 
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بهبود  جهت  رصف شده  هزینه های  و  رسمایه گذاری  میزان   .3
زیرساخت های آبی

4. میزان هزینه های پرداخت شده و یارانه های دریافت شده توسط 
مرصف کنندگان محصوالت و خدمات آبی.

اطالعات و داده های مربوط به این بخش در جداول اصلی زیر 
جمع آوری می شوند:  

1- جدول ترکیبی مرصف، 2- جدول ترکیبی عرضه.
3-1- جدول ترکیبی مرصف:

این جدول به طورکلی از دو بخش که سطرهای جدول را می سازند 
تشکیل شده است )جدول 7(. این بخش ها عبارتند از: 

- بخش پولی مرصف: اطالعات و داده های این بخش میزان نهاده ها 
)مخصوصاً نهاده ی آب( که برای تولید کاالهای مربوط به هریک از 

بخش های اقتصادی رصف شده است را نشان می دهد. 
اطالعات این بخش، از جدول، عرضه ی  - بخش فیزیکی مرصف: 
فیزیکی آب استخراج می شود که نشاندهنده ی میزان آب عرضه شده 

به بخش های مختلف اقتصاد )که در ستون های جدول ارایه شده 
است( و میزان آب برگشت داده شده از این بخش ها می باشد. 

3-2- جدول ترکیبی عرضه:
این جدول به طورکلی از سه بخش که سطرهای جدول را می سازند، 

تشکیل شده است )جدول 8(. این بخش ها عبارتند از:
- بخش پولی عرضه: اطالعات مربوط به این بخش از جدول عرضه 
حساب های ملی استخراج می شود که نشان دهنده ی میزان درآمدی 

است که هرکدام از بخش های اقتصادی تولید می کنند. 
- بخش فیزیکی عرضه: اطالعات این بخش، از جدول عرضه ی فیزیکی 
به  عرضه شده  آب  میزان  نشان دهنده ی  که  می شود  استخراج  آب 
بخش های مختلف اقتصاد )که در ستون های جدول ارایه شده است( و 

میزان آب برگشت داده شده از این بخش ها می باشد. 
- بخش آلودگی حاصل از آالینده ها در واحد فیزیکی: اطالعات مربوط 
به این بخش از اطالعات جدول آلودگی )داده های مربوط به خالص 

آلودگی( به این بخش منتقل شده است.

4- حساب دارایی آب34 

حساب دارایی آب نشان دهنده ی میزان ذخایر آبی در ابتدا و انتهای 
دوره و از این رو نشان دهنده ی میزان تغییرات در ذخایر آبی طی 
دوره ی حسابداری می باشد. قبل از اینکه جداول اصلی در حساب 
دارایی آب توضیح داده شود، مفهوم دارایی از نقطه نظر حسابداری 
ملی و دارایی آب از نقطه نظر سیستم حسابداری اقتصادی- زیست 

محیطی به اختصار توضیح داده خواهد شد.
4-1- مفهوم دارایی و دارایی آب:

در حساب های ملی، دارایی شامل موجودی فیزیکی می باشد که دو 
ویژگی زیر را در برداشته باشد:

الف : مالکیت آن مشخص و قابل اجرا باشد.
ب: استفاده یا نگهداری از آن موجودی برای دوره ی زمانی مشخص 

برای صاحب یا صاحبان موجودی، سودآور باشد. 
با وجود آنکه سیستم حسابداری ملی منابع آبی )شامل منابع آب 
زیرزمینی و منابع آب سطحی( را جزء دارایی های یک کشور معرفی 
می کنند، سیستم حسابداری اقتصادی- زیست محیطی تقسیم بندی 
دارایی منابع آب را به اقالم دیگری که در زیر به آن پرداخته شده 
است بسط می دهد. دارایی آب در این سیستم با واحد مرت مکعب 

سنجیده می شود.  
- منابع آب های سطحی: در سیستم حسابداری اقتصادی-زیست 
محیطی، مخازن مصنوعی آب، رودخانه ها، نهرها و ریزش های جوی 
که به طور آهسته و تدریجی وارد خاک می شوند )مانند برف، یخ 
و یخچال های طبیعی( در گروه مربوط به منابع آب های سطحی 

قرار می گیرند.
- منابع آب های زیرزمینی: منظور از آن میزان آبی است که در 
باعنوان "سفره آب  و  زیرین خاک جمع آوری می شود  الیه هایی 

زیرزمینی" شناخته شده است.    
- آب خاک: منظور میزان آبی است که در الیه های باالیی خاک 
جمع آوری می شود و در بعضی مواقع به صورت تبخیر وارد امتسفر 

می شود. 
4-2- جدول دارایی آب:

اصلی ترین مولفه های مربوط به حساب دارایی آب شامل موارد 
زیر می باشد:

- موجودی ابتدا- انتهای دوره: میزان آبی که در ابتدا و انتهای دوره 
موجود است را اندازه گیری می کند. 

- افزایش در موجودی: میزان آبی که به دلیل فعالیت های انسانی 
مانند  طبیعی  رخدادهای  یا  آبی  منابع  به  آب  بازگشت  مانند 
آبی  منابع  موجودی  به  جوی  ریزش های  یا  ورودی  جریان های 

افزوده شده است. 
- کاهش در موجودی: میزان آبی است که به دلیل فعالیت های 
انسانی مانند برداشت از ذخایر آبی و یا رخدادهای طبیعی مانند 

تبخیر و تعرق از موجودی منابع آبی کاسته شده است. 
بر این اساس حساب دارایی آب، میزان موجودی منابع آبی و تغییرات 
آن را برای منطقه ای خاص و در طی زمان مشخص درچارچوب کلی 

زیر مورد تحلیل قرار می دهد. 
 = موجودی ابتدای دوره

 افزایش در موجودی آب–کاهش در موجودی آب+موجودی انتهای دوره
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ی عرضه
جدول 8- جدول ترکیب
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جدول 9- حساب دارایی آب )میلیون مرت مکعب(

EA.131. آب های سطحی
EA.132

آب های زیرزمینی

EA.1311

انباره های مصنوعی

EA.133

آب خاک

EA.1312

دریاچه

کل

EA.1313

رودخانه

EA.1311

انباره های

مصنوعی

EA.1312

دریاچه

EA.1313

رودخانه

EA.1314

برف، یخ و

 یخچال های

طبیعی

1500270050000100000500109700 موجودی ابتدای دوره35

افزایش در موجودی

3000533150669بازگشت آب

3124246502301523435. بارش

4105433920137437021967.جریان های ورودی

4176517650.الف. از اراضی باالدست

410543392487043704317.ب. از دیگر منابع در اراضی

کاهش در موجودی

52802014147650967.برداشت

2112521474-68021554..تیخیر/تبخیرتعرق واقعی

7100010020773087178723747.جریان های خروجی

794309430.الف.7. به اراضی پایین دست

71000010000.ب. به دریا

71000100134308717874317.ث. به منابع دیگر در اراضی

0 8.دیگر تغییرات در حجم

161829504272100189553109583  9.موجودی انتهای دوره36

با استفاده از جداول ارایه شده محاسبه ی شاخص های مربوطه 
امکان پذیر می باشد که برخی از آن ها در ذیل محاسبه شده است. 

 
۸

 

جمع آوری  و  آب  تأمین  جهت  دولت  مخارج  جدول  افزودن  با 
فاضالب، محاسبه ی قیمت ضمنی آب امکان پذیر می باشد. 
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18- Grey water use
19- System of environmental-economic accounting for water
20- Flow accounts
21- Asset accounts
22- Quality accounts
23- Use table
24- Supply table
25- Emission accounts
26- Hybrid and economic accounts
27- International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities
28- Abstraction
29- Reused water or reclaimed wastewater
30- Return water
31- Water emission accounts
32- Hybrid and economic accounts
33- Trade and transport margins
34- Water asset accounts
35- Opening stocks
36- Closing stocks

پی نوشت

1- General purpose water accounting
2-Australian water accounting standard
3- International Water Management Institute Water Ac-
counting Framework
4- Available water
5- Depleted fraction
6- Beneficial fraction
7- Non-beneficial fraction 
8- Utilizable fraction
9- Remote sensing
10- Water accounting plus
11- Biomass
12- Water productivity in terms of biomass per volume 
of water
13- Evapotranspiration
14- Water footprint accounting
15- Arjen Y. Hoekstra
16- Green water use
17- Blue water use

جمع آوری  برای  حسابداری،  نوع  این  در  آنجایی که  از  می دهد. 
داده ها از ابزار و تکنیک های ماهواره ای و سنجش از دور استفاده 
می شود، این روش نسبت به روش های دیگر، هزینه برتر می باشد. 
در روش حسابداری رد پای آب، اختالف مقادیر مربوط به "آب سبز" 
و "آب آبی"، هم چنین "آب خاکسرتی" که میزان آلودگی تولید شده 
را نشان می دهد، معیاری برای نحوه ی مدیریت منابع آب در نظر 
گرفته می شود. روش حسابداری اقتصادی زیست محیطی، با تلفیق 
حساب های ملی و حساب های مربوط به گردش فیزیکی آب امکان 
این  فراهم می آورد.  تواماً  را  اقتصادی  و  ارزیابی زیست محیطی 
روش به دلیل فراهم آوردن ابزارهای الزم جهت ارزیابی فیزیکی و 
اقتصادی به طور توام، کارایی بیشرتی برای مدیریت آب در مناطقی 

که با بحران آب مواجه هستند، دارد.  

   نتیجه گیری

حسابداری آب با گردآوری اطالعات الزم و تحلیل دقیق از وضعیت 
موجود و تغییرات صورت گرفته در زمینه ی بهره برداری از منابع 
آبی، مدیریت پایدار این منابع را امکان پذیر می سازد. مقایسه ی 
روش های مختلف حسابداری آب نشان داد که روش حسابداری 
عمومی آب با گردآوری اطالعات مربوط به میزان آب عرضه شده 
و میزان آب وارد شده به مخزن، تنها برای تحلیل تغییرات صورت 
گرفته در ذخایر منابع آبی مناسب می باشد. روش حسابداری ارایه 
محاسبه ی  با  آب  حسابداری  املللی  بین  موسسه ی  توسط  شده 
مقادیر "آب مرصف شده" و "آب در دسرتس" چگونگی مدیریت 
آب را از طریق محاسبه ی دقیق آب تجدیدپذیر مورد ارزیابی قرار 
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